


Od ponad 30 lat tworzymy produkty, które

zyskują uznanie klientów w 50 krajach na

całym świecie. Obecny potencjał rynkowy

Ceramiki Paradyż to pięć zakładów

produkcyjnych wyposażonych

w nowoczesny i zaawansowany park

maszynowy oraz centrum handlowo-

logistyczne. Ofertę naszej firmy wyróżnia

nowatorski DESIGN, dbałość

o dopracowanie detali oraz szeroka gama

kompletnych kolekcji ścienno-

podłogowych i elementów zdobniczych w

wielu formatach. Ceramika Paradyż była

zawsze pionierem w rozwoju poprzez

wprowadzane INNOWACJE. To w jej

zakładach powstały pierwsze w Polsce

mrozoodporne płytki szkliwione, płytki

rektyfikowane, mozaiki prasowane,

a także pierwszy na rynku pełny program

schodowy dla klinkieru. Firma nieustannie

się ROZWIJA, rozszerzając zasięg i profil

działalności.



Zamówienia docelowo realizujemy 24

godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zapewniamy naszym Klientom wysoki

poziom dostępności towaru, mierzony

wskaźnikiem realizacji zamówień.

W obszarze konfekcjonowania dostaw,

centrum zapewnia unikalne rozwiązania

i wyznacza nowy kierunek rozwoju

w branży budowlanej na świecie.

„Paradyż Logistics & Trade”

w Tomaszowie Mazowieckim to

najnowocześniejszy w Europie magazyn

wysokiego składowania z systemem

kompletacji i wysyłki wyrobów gotowych,

centralizujący nasze procesy magazynowe.

Charakteryzuje się wysokim stopniem

automatyzacji ze strefą kompletacji

zamówień, działającą na zasadzie: GTM

– Goods To Man („towar do operatora”).

Nasze Centrum posiada jedną

z najlepszych w Europie lokalizacji

logistycznych.



Produkty Ceramiki Paradyż powstają w pięciu

zakładach produkcyjnych zlokalizowanych

na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej, w samym sercu Polski. Każdy

z nich posiada NOWOCZESNY PARK

MASZYNOWY i specjalizuje się

w określonej produkcji asortymentowej

w różnych TECHNOLOGIACH i formatach.

Dziś realizujemy dla naszych Klientów

również usługi cięcia i zdobienia drukiem

cyfrowym płytek ceramicznych oraz SZKŁA

z użyciem nanopigmentów. Specjalistyczny

sprzęt oraz wysoko wykwalifikowana kadra

specjalistów są dla Państwa gwarantem

wysokiej jakości realizacji każdego

zamówienia.



Portfolio produktowe naszej firmy

obejmuje płytki ceramiczne produkowane

w technologii gresu szkliwionego

i nieszkliwionego, gres techniczny,

monoccoturę, klinkier, monoporozę a także

dekoracje szklane i wielkoformatowe

wydruki na szkle. Płytki produkowane są

w różnych formatach, wzorach i posiadają

zróżnicowane rodzaje wykończenia.



Ceramika Paradyż ma dziś ugruntowaną

pozycję na rynkach międzynarodowych,

przede wszystkim dzięki odpowiednio

budowanym relacjom z potencjalnymi

kontrahentami i firmami

współpracującymi. Nasi partnerzy mogą

liczyć na pełne wsparcie marketingowe

oraz narzędzia wspomagające promocję

i budowę marki Paradyż na rynkach

zagranicznych. Osiągamy sukcesy nie tylko

na arenie europejskiej, ale i m.in.

Kanadzie, Algierii, Kazachstanie, Izraelu

czy Katarze.



Firma jest laureatem najbardziej

prestiżowych nagród w dziedzinie designu

i gospodarki – m.in. Dobry Wzór 2018 dla

kolekcji Esagon, iF Design 2017 za kolekcję

Elanda/Elando oraz Red Dot Design Award

2016 dla kolekcji Trakt, a także Nagrody

Gospodarczej Prezydenta RP 2018 oraz

Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego 2016. Ceramika

Paradyż jest wieloletnim Mecenasem Łódź

Design Festival, największego wydarzenia

poświęconego wzornictwu w tej części

Europy oraz współinicjatorem akcji na

rzecz poprawy jakości i estetyki w

przestrzeni miejskiej.



Naszym jednym z najnowszych sukcesów

jest uruchomienie innowacyjnej aplikacji

mobilnej w technologii VR – Paradyż

Virtual Space.

Jej użytkownicy przeniosą się prosto do

zaaranżowanych przestrzeni i dokładnie

obejrzą w 360° swoje wymarzone

wnętrza. W stworzeniu aplikacji brał

udział startup theConstruct, który

nawiązał współpracę z producentem w

ramach programu akceleracyjnego Startup

Spark 2.0 stworzonego pod parasolem

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Bezpłatna aplikacja Paradyż Virtual

Space jest już dostępna na smartfony i

tablety z systemami operacyjnymi Android

oraz iOS.



Znajdź nas na:

www.paradyz.com

https://www.facebook.com/CeramikaParadyz/

https://www.instagram.com/ceramikaparadyz/

http://pl.linkedin.com/company/ceramika-paradyz

https://pl.pinterest.com/ceramikaparadyz/

https://www.youtube.com/user/GrupaParadyz
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